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De opbrengsten tijdens het eerste kwartaal bedragen 86,0 miljoen euro of 

4,2% hoger dan tijdens dezelfde periode in 2017.  

 

Het orderboek is per eind maart 2018 voor 6,0% minder gevuld tegenover 

maart 2017. Wanneer we de orders die niet meer in 2018 geleverd worden 

buiten beschouwing laten en rekening houdend met de afgewerkte producten 

en de goederen in bewerking, is de productie reserve 32,7% lager dan per eind 

maart 2017. 

 

Op basis hiervan verwacht JENSEN-GROUP dat de opbrengsten over het eerste 

halfjaar lager zullen zijn dan vorig jaar als gevolg van een vertraging in grote 

projecten door consolidatie van belangrijke klanten. Zoals in voorgaande jaren 

geeft de Groep geen jaarprognose. De belangrijkste risico’s blijven het onzeker 

politiek klimaat, de snelle wijzigingen in de vraag, de 

financieringsmogelijkheden van onze klanten, de hoge volatiliteit in de 

wisselkoersen en de schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen.  

 

 



 
 

   
 
 
 

 

Overige activiteiten           

 

Op 2 januari 2018 nam JENSEN-GROUP een participatie van 30% in Inwatec 

ApS, een Deens bedrijf dat geavanceerde industriële wasserijproducten maakt. 

JENSEN heeft van 2020 tot 2023 de optie om aandelen bij te kopen. De 

investering in robotica voor wasserijen en AI (Artificiële Intelligentie) 

onderstreept de visie van de Groep om alle wasserijprocessen te 

automatiseren. 

 

Op 10 april  2018 verhoogde de JENSEN-GROUP de participatie in TOLON 

GLOBAL MAKINA Sanyi ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije met 6,33% tot 42,66%. 

De Groep heeft de mogelijkheid om tijdens een periode van drie jaren de 

participatie te verhogen tot maximaal 49%. 

 

Financiële informatie          

In MEUR 2018 2017 

Opbrengsten tijdens Q1 86,0 82,5 

 

Betaling Dividend  

 

Voor 2017 stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voor om een 

dividend van 1,00 euro per aandeel goed te keuren, gebaseerd op de 

uitstekende jaarresultaten en op de financiële positie per eind december 2017. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 15 mei 

2018, zal het aandeel vanaf 29 mei 2018 ex-coupon verhandeld worden en zal 

het dividend betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2018 aan de loketten van de KBC 

bank tegen voorleggen van coupon n°13. 

 

Financiële kalender  

 

• 15 mei 2018: 10.00 uur: Aandeelhoudersvergadering in de maatschappelijke 

zetel van JENSEN-GROUP nv, Gent. 

• 9 augustus 2018 (na-beurs): Halfjaarlijkse resultaten 2018 

(Analistenmeeting 10 augustus 2018). 



 
 

   
 
 
 

 

Profiel  

 

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de 

bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide 

kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en 

geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven 

groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke 

en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke 

klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft 

vestigingen in 24 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. 

Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.745 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensen-

group.com. 

 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP: 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 


